Datum:
Keurmeester afd A:
Keurmeester afd B:
Keurmeester afd C:
Pakwerkers:

Zondag, 6 maart, 2016
Dhr. D. Vansloen (B)
Dhr. M. Dhooge
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De heren G. Zeilstra / R. Broeders

De Grenscup 2016
In meerdere opzichten was het vandaag een bijzondere wedstrijd.
De Grenscup is traditiegetrouw de eerste selectiewedstrijd voor het IDC, waar DVIN africhters hun kwalificatie voor het IDC 2017 kunnen halen.
Kringgroep Hazeldonk is ook traditiegetrouw de organisator van deze wedstrijd. Je weet dan al dat het qua organisatie en de inwendige mens goed zit.
Groot was dan ook mijn verbazing toen ik maar 4 (geen tikfout) deelnemers in de catalogus zag staan. En als dan bij aanvang speuren Perry zag dat zijn DJ
niet in orde was, en geheel terecht zonder twijfel de gezondheid van zijn hond boven een eventuele IDC kwalificatie laat gaan, hadden we opeens een
startveld met nog maar 3 dobers.
Gelukkig heeft Davy ook naar DJ kunnen kijken en is besloten dat Perry meteen doorging naar de dierenarts. Perry, wij wensen jou heel veel sterkte en
beterschap voor DJ!
Maar zoals in zovele sporten, ook hier geldt “the show must go on”. Dus werd er geloot en gestart met het speuren, deskundig gekeurd door de Belgische
keurmeester dhr Dominique Vansloen. De velden lagen er prachtig bij, de spoorleggers Jos Domen en René Verhulst hadden prima sporen neergelegd. En
met een lekker zonnetje in ons gezicht, was iedereen rondgekomen met prima punten. Na afloop liep Davy met Athos op kop met een 94 punten, gevolgd
door Patrick en zijn Lexus met 89 punten en Corné met Morax die 84 punten bij elkaar gespeurd hadden.
Terug op de kringgroep, was ook onze keurmeester voor afdeling B, dhr Marc Dhooge, gearriveerd. Nadat de kringgroep de witte hond had geregeld in
verband met het afmelden van Perry, werd er gestart met het appèl.
Patrick en Lexus beten het spits af. Zij lieten een prima stuk gehoorzaamheid zien, waarbij de meeste punten verloren gingen bij het apporteren over de haag
door het zwaar aantikken. Een bekend probleem en een ingecalculeerd verlies. De 88 punten die overbleven, waren zeer zeker verdiend en beloond met een
applaus van de toegestroomde toeschouwers.
Davy en Corné waren het 2e en laatste koppel. Athos liep een zeer goed stukje appèl. Hier en daar wat onrustig, wat de nodige puntjes kostte. Desalniettemin
bleven er onder aan de streep een zeer goede 92 punten over.
Voor Corné was het zijn allereerste optreden op een wedstrijd. Maar hij bracht zijn hond voor alsof hij het dagelijks doet. Petje af, hele leuke combinatie om te
zien. Morax had er ook zin in, was erg enthousiast, wat zich dan helaas vertaalde in het niet helemaal netjes aangesloten volgen. Maar met een overgebleven
86 punten, sta je gewoon zeer keurig op het bord.
Na het appèl was het tijd voor de inwendige mens. Uitstekend verzorgt door Corry en de vrijwilligers van de kantine. Dikke pluim!
Ondertussen was het zonnetje wat verscholen achter grijze wolken. De hoop het droog te houden, werd duidelijk de grond ingeboord door de regen- en
hagelbui die daarop volgden. De ervaren pakwerkers voor deze dag, Gijs Zeilstra op kort en Ruud Broeders op lang, konden zich derhalve warmlopen in de
regen. Maar zo plotseling als het opkwam, zo plotseling was het weer droog, en konden we weer met een zonnetje gaan starten met manwerk. Het manwerk
werd uitstekend uitgevoerd, de honden werden zeer goed getest op hun moed en drift. De beide keurmeesters tesamen beoordeelden het manwerk, waarbij
bleek dat beide heren goed, correct en op 1 lijn keurden.
Patrick en Lexus gingen als eerste van start. Goed aanblaffen in het verstek, goede drive van de hond. Mocht alleen de vlucht wat meer verhinderen en wat
explosiever van de voet bij de overval rugtransport. Uiteindelijk bleven er een zeer verdienstelijke 90 punten over. De 1e kwalificatie voor het IDC 2017 is een
feit, gefeliciteerd!
Aan Davy en Athos de taak om hier misschien ook een kwalificatie te behalen. Revieren was zoals het in het boekje staat omschreven, kort en snel om de
verstekken, tussendoor zich zichtbaar melden bij de geleider alvorens doorgestuurd te worden, een uitmuntende oefening. Ook de vlucht en bijthandelingen
waren niets op aan te merken. Echter werden kostbare punten verspeeld op de afstand, Athos kwam niet goed op de mouw en schoot eraf. Herstelde
uitstekend, maar klemde helaas in de rotatie na de overval net niet genoeg, waardoor Athos een 2e keer van de mouw kwam. Hij moest gedacht hebben ‘dat
overkomt me geen 2e keer’, dus werd de laatste loshandeling een probleem en had Davy een 2e commando nodig. Alles bij elkaar geteld, bleven er voor
Davy 80 punten over. Maar ook voor Davy geldt, zijn 1e IDC kwalificatie 2017 is een feit, proficiat!
Als hekkesluiter kwam Corné. Wat een leuke combinatie om naar te kijken, en zeker eentje waar we in de toekomst meer van gaan zien. Morax was zo

enthousiast dat tijdens het opvolgen naar het 1e verstek de geleider meer de hond volgde, dan andersom. Maar dat leverde bij iedere deelnemer een
bemerking van de keurmeester op, en leidde niet tot puntaftrek.
Morax liet zien dat hij buiten heel veel enthousiasme, ook een uitstekend stukje bijtwerk in huis heeft. De punten die hier verloren gingen, hadden dan ook
vooral te maken met het appèl gedeelte tussen de bijthandelingen in. Als je dan hoort dat deze combinatie met 90 punten van het veld komt, weet je dat hier
nog wel de nodige winst te behalen valt. Maar om op je eerste wedstrijd meteen ook een IDC kwalificatie te behalen, petje af!
Nadat het secretariaat de papierwinkel had afgehandeld, werd het tijd voor de prijsuitreiking. Het lage aantal deelnemers had in dit geval ook weer een
voordeel, iedereen had een podiumplaats. Als je ziet dat het tot de laatste bijthandeling nog niet zeker was wie de winnaar van de Grenscup zou zijn, dat
Patrick uiteindelijk met 267 punten net 1 puntje boven Davy eindigde en Corné met 260 punten een meer dan verdienstelijke 3e plek opeiste, dan kan ik als
DVIN vertegenwoordiger alleen maar trots zijn op het niveau wat hier getoond werd. Ik kan dan ook alleen maar hopen dat we volgend jaar wel weer een
goed gevulde wedstrijd zullen zien. Aan deze geleiders en hun honden, de toeschouwers en de organisatie heeft het in ieder geval niet gelegen!
Peter Zwaan

